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F. Perillo
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„ O v e r e e n k o m s t van L o m é — Europees Ontwikkelingsfonds —
Niet-betaling van in kader van opdracht geleverde goederen —
Niet-contractuele aansprakelijkheid van C o m m i s s i e "

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 25 juni 1997
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Samenvatting van het arrest

1. Internationale overeenkomsten — Vierde ACS-EEG-overeenkomst van Lomé — Bepalingen
betreffende financiële en technische samenwerking — Plaatsen en uitvoering van overheidsopdrachten voor leveringen — Beroep tot schadevergoeding tegen Commissie — Bevoegdheid
van Gerecht —· Draagwijdte —· Aansprakelijkheid van Commissie — Voorwaarden
(EG-Verdrag, art. 178 en 215, tweede alinea; vierde ACS-EEG-overeenkomst van Lomé van
15 december 1989, art. 317)

2. Procedure — Kosten — Nodeloos of vexatoir veroorzaakte kosten
(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 87, lid 3, tweede alinea)
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SAMENVATTING — ZAAK T-7/96

1. Wanneer bij het Gerecht een beroep tot
schadevergoeding tegen de Commissie is
ingesteld in het kader van een overheidsopdracht voor leveringen, die door het
Europees Ontwikkelingsfonds
wordt
gefinancierd krachtens de vierde ACSEEG-overeenkomst, is het niet bevoegd
uitspraak te doen over de vraag of de
opdrachtnemer eventueel op grond van
het contract recht heeft op uitvoering
ervan. Daarentegen staat niets eraan in de
weg, dat het Gerecht het gedrag van de
delegatie van de Commissie in de betrokken ACS-staat toetst aan de krachtens
artikel 317 van de overeenkomst op haar
rustende verplichting te zorgen voor een
vlot verloop van de voorbereiding, het
onderzoek en de uitvoering van de projecten en de programma's, dit overeenkomstig de eisen van behoorlijk bestuur.
Dienaangaande, en voor zover de delegatie deze eisen niet zo in acht heeft genomen als zij had moeten doen, brengt haar
fout op zich evenwel niet een aansprakelijkheid van de Commissie mee, op grond
waarvan de opdrachtnemer recht heeft op
vergoeding van de door hem gestelde
schade. Voor de aansprakelijkheid van de
Commissie is immers vereist, dat de verzoeker niet alleen de onrechtmatigheid
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van de aan de gemeenschapsinstelling verweten gedraging en het bestaan van
schade, maar ook een causaal verband
tussen de onrechtmatige gedraging en die
schade bewijst. Bovendien moet de
schade een voldoende rechtstreeks gevolg
zijn van de verweten gedraging.

2. Wanneer het ontstaan van een geschil
mede in de hand is gewerkt door het
gedrag van de verwerende instelling, die
de eisen van behoorlijk bestuur onvoldoende in acht heeft genomen, is het
begrijpelijk, dat verzoeker zich tot het
Gerecht heeft gewend om dit handelen en
de schade die er eventueel uit is voortgevloeid, te doen beoordelen. In dergelijke
omstandigheden dient derhalve artikel 87,
lid 3, tweede alinea, van het Reglement
voor de procesvoering te worden toegepast, volgens hetwelk het Gerecht een
partij, ook wanneer zij in het gelijk wordt
gesteld, kan veroordelen tot vergoeding
aan de wederpartij van de kosten van een
door haar eigen gedrag veroorzaakte procedure.

